
PROCESSO DE SELEÇÃO DE BOLSISTAS DE TUTORIA VINCULADAS AS COORDENAÇÕES DOS 
CURSOS DE QUÍMICA 

 
As coordenações dos cursos de Química Bacharelado e Licenciatura torna pública a retificação 
do edital de seleção de bolsistas, de acordo com o Edital PROGRAD 04/2020 – PDE-TUTORIA. 
 

I. Retificar os requisitos para os candidatos, passando a constar a seguinte redação:  

Onde se lê: 

REQUISITOS  
 
O candidato à monitoria deve satisfazer a TODOS os requisitos identificados abaixo:  
a) Estar regularmente matriculado nos cursos de Química bacharelado ou Química 
Licenciatura;  
b) Ter sido aprovado na disciplina de Química Geral I(2285) e/ou no caso de tutoria junto à 
coordenação ter cumprido carga horária equivalente ao quarto semestre e/ou 50% do curso;  
c) Dispor de 12 horas semanais para o trabalho em tutoria;  
d) Ser titular de conta corrente (não podendo ser conjunta) e possuir CPF regularizado;  
e) Não possuir vínculo empregatício, nem receber salário ou remuneração decorrente do 
exercício de atividades de qualquer natureza, inclusive estágio remunerado, durante a vigência 
da bolsa;  
f) Não receber, concomitantemente, duas bolsas da FURG ou de outro órgão financiador, 
exceto benefícios durante a vigência da bolsa. 
 

Leia-se 

REQUISITOS  
 
O candidato à monitoria deve satisfazer a TODOS os requisitos identificados abaixo:  
a) Estar regularmente matriculado nos cursos de Química bacharelado ou Química 
Licenciatura;  
b) Ter sido aprovado na disciplina de Química Geral I(2285);  
c) Dispor de 12 horas semanais para o trabalho em tutoria;  
d) Ser titular de conta corrente (não podendo ser conjunta) e possuir CPF regularizado;  
e) Não possuir vínculo empregatício, nem receber salário ou remuneração decorrente do 
exercício de atividades de qualquer natureza, inclusive estágio remunerado, durante a vigência 
da bolsa;  
f) Não receber, concomitantemente, duas bolsas da FURG ou de outro órgão financiador, 
exceto benefícios durante a vigência da bolsa. 
 

As demais disposições constantes para o processo de seleção permanecem inalteradas. 

 

Rio Grande, 21 de agosto de 2020.  

Prof. Felipe Kessler 
Profa. Rosilene M. Clementin 
(o original encontra-se assinado) 



 


